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COVID-19 တပြန်
ု ုံ့ မှုနင
ှ ်ုံ့ ြတ်သက်ပြြီ်း Denver ပမ ြို့တတ ်နင
ှ ်ုံ့ စြီရင်စုမှ တန က်ဆ်းု ရသတင််းမျ ်းထုတပ် ြန်ချက်
ပန့််းခ ြံမ ်းနှင့် ဂ ေါက့်ကွင်း့် အသြံ်းခပြုမှု၊ အရန့် လှုြံဂနရ အသစ့်၊ စ်းပွ ်းဂရ်းလပ့်ငန့််းနှင့်
အနပည ဆင့်ရ အဂ

က့်အပြံမ ်းအတွက့် အဂခပ င့််းအလဲမ ်း

DENVER – မမြုြို့ဂတ ့်ဝန့် Michael B. Hancock သည့် အမ့်၌ ဆက့်လက့်၍ ဂန
သွ ်းဂရ က့်ရန့် လအပ့် က့်က ဦ်းစ ်းဂပ်း ဂြ ့်ခပ
ယဂန

တ့်ခပန့်ဂ ကည

ဂရ်းဆွဲခ င့််း အ ်း

င့်ရန့်နင
ှ ့် တ ဝန့်သစွ ခြင့် အမ့်ခပင့်ပသ

်းသည့် COVID-19 အဂပေါ် Denver ၏ တြံခပန့်မှုအဂ က င့််း သတင့််းမ ်းက

ဲပေါသည့်။ မမြုြို့ဂတ ့်ဝန့်နင
ှ ့် အဂရ်းဂပေါ် လပ့်ငန့််းမ ်းစင့်တ သည့် ခပန့်လည့်

ူဂ

င့်ဂရ်း အစအစဉ်

တ့်ဂဆ င့်ရွက့်မှုမ ်းက စတင့် ဲပေါသည့်။ သဂသ ့် လူ ဲဂနခ င့််းသည့် ဗင့််းရပ့်စ့်ပ်း ကူ်းစက့်ပ ြံြို့ နှမှု
ြံ က ကန့်သတ့်ရန့်

လတ့်တဂလ တွင့် အ ်းအဂက င့််းဆြံ်း နည့််းလမ့််း ခြစ့်ဂနဆဲ ခြစ့်ပေါသည့်။
ကျွနပ့်
့် တ

ခမင့်ဂတွြို့ဂနရသည့်

အဆငလ
့် က့် ခပြုလပ့်
အခ

က န့််းမ ဂရ်းဂစ ငဂ
့် ှ က့်မှု

်းဂသ ဂလ ဂပေါမှုတစ့်ရပ့် ပြံပ်းခ င့််း

အ က့်အလက့်မ ်းသည့်

အမ့်၌ဂန

ူ

ပ့်မ ်းခပ ်းဂသ

ညွှန့် က ်း က့်၏

ှမ ှ ဆြံ်းခြတ့်ရန့် မမြုြို့ဂတ ့်သည့် ခပည့်နယ့်အပ့် ြုပ့်ဂရ်းမ်း Polis နှင့်

်းသူမ ်း နှငအ
့် တူ အန်းကပ့် ညနှုင့််းဂဆ င့်ရွက့်မည့် ခြစ့်ပေါသည့်။ ခပန့်လည့်

အကူ်းအဂခပ င့််းသည့်

င့်ရန့်

လူစလူဂဝ်းမ ်း၊

ဂေသ ြံ

ူဂ

ဂန

င့်ဂရ်း အစအစဉ်ဂရ်းဆွဲခ င့််း၏

င့်သူမ ်းနှင့်

စ်းပွ ်းဂရ်းလပ့်ငန့််းမ ်း

ခပန့်လည့်ြွငလ
့် ှစ့်ခ င့််းအဂပေါ် သက့်ဂရ က့်မှု ှမည့် ခြစ့်ပေါသည့်။
အ်းအမ့်မဲသူမ ်းအတွက့် ပြံပ်းမှုမ ်း၊ ဂေသတွင်း့် စ်းပွ ်းဂရ်းလပ့်ငန့််းမ ်းနှင့် အနပည
အပေါအဝင့်

ဂန

အသစ့်မ ်းခြင့်

င့်သူမ ်းနှင့်
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စ်းပွ ်းဂရ်းလပ့်ငန့််းမ ်းအတွက့်

ဂမ ့်မှန်း့်

၂၂ရက့်ဂနတွင့်

ဂ

က့်ပြံမှုမ ်းနှင့်

အမ ်းခပည့်သူ

ှပေါသည့်။ ကနသ
့် တ့် က့်မ ်းစွ က ဆက့်လက့်

ကနသ
့် တ့် က့်မ ်း
်းသငပ
့် ေါသည့်။

န့််း ြုပ့်နင့်တဲ

အဂခ အဂနအဂပေါ်မှ
အ န့်

ဂအ င့်

ဂ

ပေါဝင့်ဂသ

မမြုြို့ဂတ ့်၏

ညွှန့် က ်း က့်သည့်

ဂေေါသ

ွက့်ဂနလပဲ မရဂတ ပေါ

အက အကွယ့်ဂပ်းတဲ

်းကင့််းလြံခ ြံြုဂရ်း

ဂ ေါက့်ကွင်း့် မ ်းအ ်း

်း ှပေါမည့်။

၁၁ရက့်ဂနတွင့်

၂သန့််းဂက ့်

ဂဆ င့်ရွက့် က့်

ခပန့်လည့်ြွငလ
့် စ
ှ ့်ခ င့််းက
ူ

ခပည့်သူက န့််းမ ဂရ်း

ဂမလ

်းမပ်း ၎င့််းက ယ တစ့်ပတ့်ဂန က့်ပင့််းတွင့် ဆြံ်းခြတ့်မည့် ဂနစွဲတစ့် အ

“ကျွနဂ
့် တ ့်တဟ

ှငမ
့် ်းအတွက့် ဂေေါ်လ

ပ့်မ ်းခပ ်းဂသ
ညွှန့် က ်း က့်က

သက့်တမ့််းကန့်ဆြံ်းရန့်

တ်း ဲြို့သွ ်းမည့် ခြစ့်ပေါသည့်။

ူ်း။ COVID-19 ကူ်းစက့်ပ ြံြို့ နှမှု
ြံ က ပမဂက င့််းမွနစ
့် ွ

ဂဆ င့်ရွက့် က့်မ ်းစွ က

ဆက့်မပ်း

ဂနရ တက ခြစ့်ဂအ င့်

လပ့်ဂဆ င့်မပ်းဂတ အဂခ အဂနက တခြည့််းခြည့််းနဲ ဂခပ င့််းလဲသွ ်းဂအ င့် လပ့်ဂဆ င့်ရဂတ မှ ပေါ။ ေအ ်းလပ့်ရက့်မှ အမ့်မှ

ဂန ဲတဲ သူအ ်းလြံ်းက ဂက ်းဇူ်းတင့်ပေါတယ့်။ သင့်တဟ

လူဂတွရဲ အသက့်ကဂရ

သင့်တရဲ အသက့်ကပေါ ကယ့်တင့်ရ မှ

ကူညဂပ်း ဲ ကပေါတယ့်။” ဟ မမြုြို့ဂတ ့်ဝန့် Hancock မှ ဆပေါသည့်။
ြန််းပခ အသ်းု ပြ မှုနင
ှ ုံ့် တ ေါက်ကွင်း် ဖွငလ
ှု ျ ်း - Denver ပန့််းခ ြံမ ်းနှင့် အပန့််းဂခြမှုသည့် လူ ဲဂနခ င့််းက
ုံ့် ှစ်မမ
ပန့််းခ ြံလ သူမ ်း၏ က န့််းမ ဂရ်းနှင့် ဂန
နှငပ
့် တ့်သက့်၍

န့််းသမ့််းရန့်နင
ှ ့်

င့်မှု အဆင့်ဂခပဂစဂရ်းက ပြံပ်းဂပ်းရန့် Denver ပန့််းခ ြံမ ်းတွင့် လှုပ့် ှ ်းဂဆ င့်ရွက့်မှုမ ်း

ပ့်ဂဆ င့််း အ က့်အလက့်မ ်းက ပြံပ်းဂပ်းဂနပေါသည့်။

•

အပ့်စမ ်းခြင့် မစဂဝ်းပေါနှင့် သမဟတ့် မသွ ်းလ ပေါနှင။့်

•

အပ့်စြွဲြို့ အ ်းကစ ်းနှင့် လှုပ့် ှ ်းမှုမ ်းက တ ်းခမစ့်ပေါသည့်။

•

ပစစည့််းကရယ မ ်း မ ဂဝအသြံ်းခပြုခ င့််းက ွငမ
့် ခပြုပေါ။ (ဥပမ - ဂလဝဲပန့််းကန့်ခပ ်း၊ ဂ

လြံ်းမ ်း စသခြင)့်

မမြုြို့ဂတ ့်မှ စမြံဂဆ င့်ရွက့်သည့် ဂ ေါက့်ကွင်း့် မ ်းသည့် လူ ဲဂနခ င့််းက စစစ့်ဂဆ င့်ရွက့်ရန့် ကနသ
့် တ့် က့်မ ်းနှငအ
့် တူ ရ သဥတ
အဆင့်ဂခပပေါက ဧမပလ ၂၂ရက့် ဗေဓဟူ်းဂနတွင့် ခပန့်လည့်ြွငလ
့် ှစ့်မည့် ခြစ့်ပေါသည့်။ အဂသ်းစတ့်က www.cityofdenvergolf.com
တွင့် ကည့်ပေါ။
စြီ်းြွ ်းတရ်း သက်သ ခွင်ုံ့ ရန်ြုတငွ - Denver စ်းပွ ်းဂရ်း ြွြံြို့ မြြု်းတ်းတက့်မှုနင
ှ ့် အ ွငအ
့် လမ့််းသည့် Denver ၏
အ ်းအနည့််းဆြံ်း လပ့်ငန့််းငယ့်မ ်းစွ က ပြံပ်းရန့် ယဂန ကနဦ်း ဂေေါ်လ ၂သန့််းက စတင့်၍ ဂ
အဂ

က့်အပြံ ရ ှဂသ ကမပဏမ ်း၏ ၆၀ ရ

င့်မ မှု

က့်ပြံဂပ်းသွ ်းမည့် ခြစ့်ပေါသည့်။

င့်နန
ှု ်း့် နသ
့် ည့် အမ ြု်းသမ်းမ ်း နှင/့် သမဟတ့် လူနည့််းစ ပင့်ဆင့်ဂသ လပ့်ငန့််းမ ်း

ခြစ့် ကသည့်။
Colorado အနုြည သက်သ ခွငုံ့် ရန်ြုတငွ - Denver အနပည နှင့် န့််းမဂနရ မ ်းသည့် COVID-19 ကမ္ ကပ့်ဂရ
တစ့်ရပ့်အဂနခြင့် ပတ့်

်းခ င့််းဂ က င့် အနပည

ေါ၏ ရလေ့်

ှငမ
့် ်းက ကူညဂပ်းလ က့် ှပေါသည့်။

တနထင
ု မ
် ှုဆင
ု ရ
်
တစ ငုံ့တ
် ှ က်မှု အတထ က်အြုံ့မျ ်း - Denver သည့် က လ ှည့် ဂစ ငဂ
့် ှ က့်မှု အဂ

က့်အပြံမ ်းအတွက့်

ကက်း ကပ့်မှုနင
ှ ့် ကူညပြံပ်းမှုမ ်းက ခမငတ
့် င့်သွ ်းမည့် ခြစ့်ပေါသည့်။
Denver အ ်းကစ ်းရု ၌ အမျ ်းသမြီ်းမျ ်း၏ အရန်ခုလှုတနရ - ဧမပလ ၂၀ရက့်ဂနတွင့် ြွငလ
့် ှစ့်ဂပ်းဂသ Denver အ ်းကစ ်းရြံ၌
အမ ြု်းသမ်းမ ်း၏ အရန့် လှုြံဂနရ သစ့်သည့် စစ့်ဂဆ်းခ င့််း၊ အဂရ်းကက်းလူန အ ်း ဦ်းစ ်းဂပ်း ကသခ င့််းနှင့် ဂရ

ေါလကခဏ မ ်း

ခပဂသ သူမ ်းအတွက့်နင
ှ ့် ဂဆ်းကသမှု လအပ့် က့်အရ သ်းခ

က့်အပြံမ ်းက

ဂ တတဂရွှြို့ဆင့််းခ င့််းမ ်း

ပြံပ်းဂပ်းဂနလ က့်

ခြည့်ဆည့််းဂပ်းသွ ်းမည့် ခြစ့်ပေါသည့်။

အမ ြု်းသမ်း

်းဂနရန့် အ ကြံခပြု

၃၀၀

အ

နှင့်

်းဂသ သူမ ်းအတွက့် အဂ

လင့်စတ့် ြံယူမှု

ကွဲခပ ်းသူ

တစ့်ဦ်း င့််းအတွက့်

